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Comfortabel links- en rechtshandig ontwerp

Je kunt nu nog comfortabeler een muis gebruiken. Deze natuurlijk in de hand liggende muis is zo ontworpen dat je hem
dagelijks de hele dag door kunt gebruiken, of je nu links- of rechtshandig bent. Hij is binnen enkele seconden te
installeren en heeft een fijne grip met vloeiende, natuurlijke bewegingen.

Nauwkeurige optische
sensor
Een nauwkeurige optische
sensor met 1600 dpi zorgt dat
je op de meeste oppervlakken
kunt werken.

Snel en makkelijk installeren
Met snelle USB-connectiviteit:
uit de doos halen, inpluggen en
werken.

Tweehandig ontwerp
Of je nu rechts- of linkshandig
bent, deze muis is perfect voor
jou.

De hele dag comfort
Ligt natuurlijk en perfect in de
palm van je hand dankzij het
strakke design.
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Pluspunten

Drie ingebouwde knoppen
Werk hoe je wilt met drie knoppen en ingebouwd scrollen.

Dekking voor zekerheid
Twee jaar standaardgarantie van HP geeft zekerheid.
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Compatibiliteit Compatibel met HP pc's met USB-A-poort.

Afmetingen 11,66 x 6,43 x 3,72 cm

Gewicht 90 gr; In verpakking: 140 gr

Garantie Twee jaar garantie.

Inhoud van de doos HP 100 muis met kabel; Garantiekaart; Productinformatie

Land van herkomst Geproduceerd in China

Bestelnr. 6VY96AA

Bestelinfo (ABB) 195161775307; (ABM) 193905461370; (ACJ) 193808974977; (UUF) 193808974984

Compatibele besturingssystemen Windows 10; Windows 8; Windows 7; MacOS 10.1 of hoger

Systeemvereisten, minimaal Vrije USB-A-poort

Afmetingen hoofddoos (breedte x diepte
x hoogte) 32,7 x 25,5 x 27,5 cm

Gewicht mastercarton 6,1 kg
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